Abrera Club Esportiu Futsal
G-64566052 | RFCF 15534 | RED 13379
Passeig de l’esglèsia, 22 08630 Abrera
TEL: 93 770 07 51

FOTO

info@futsalabrera.com | www.futsalabrera.com

INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2019-2020
RENOVACIÓ

NOU JUGADOR/A

Nom: ______________________________ Cognoms: ________________________________________________ DNI: _____________________
Data naixement: _____________________ Mòbil jugador/a: _______________ Correu electrònic jugador/a: _______________________________
Lloc de naixement: __________________________________ Nacionalitat: _____________________________ Tel Casa: ____________________
Adreça ____________________________________________ Població: ____________________ Província: ___________________ CP: ________
Pateix alguna malaltia / afectant la físiques o psicològiques?
_____________________________________________________________________________________________________________________
Teniu alguna al·lèrgia a medicaments / aliments?
_____________________________________________________________________________________________________________________

DADES DEL TUTOR ES:
Nom del tutor/a/es: Pare ___________________________________________/ Mare __________________________________________________
Mòbil contacte:

Pare _______________ / Mare ________________ Email (important): _____________________________________________

N º de compte bancari: IBAN ___________________________________________________________________

Documentació necessari al lliurament de la inscripció
EQUIPS EN COMPETICIÓ
NOU JUGADOR / A

1 FOTO / FOTOCÒPIA DNI O LLIBRE DE FAMÍLIA / REVISIÓ MÈDICA ESPORTIVA
COMPROVANT PAGAMENT MATRÍCULA 2019/2020

Informació pagament inscripció 2019/2020
EQUIPS EN COMPETICIÓ
INSCRIPCIÓ/SOCI 2019/2020

50€

QUOTA MENSUAL
(DE SETEMBRE A JUNY)

43€

Opcions de pagament
El pagament de la inscripció ha de ser abonat entre l'1 i el 15 de juny de 2019
•
•

Oficina banco Sabadell (carrer florida, 2 Abrera) REF. NOM I COGNONS JUGADOR/A
Transferència bancària REF. NOM I COGNONS JUGADOR/A

*FULL PER L’ENTITAT

HORARI OFICINA: DIVENDRES DE 17.00 A 19.00

1

Autorització de cessió de dades de caràcter personal
En compliment del Reglament 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informen que les seves dades i les del seu fill/a seran incorporades
en un fitxer propietat de EL CLUB ESPORTIU ABRERA. Així mateix i per poder donar compliment amb el que estableix en matèria d’assegurances el
Decret 267/2015 de les activitats d’educació en el lleure en els quals participen menors de 18 anys i el Decret 58/2010 de les entitats esportives de
Catalunya, les dades seves i del seu fill/a poden ser cedides a tercers per la contractació de l’assegurança d’accidents preceptiva. Li recordem que per
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l’adreça Passeig de l’esglèsia, 22 de Abrera o al correu electrònic
info@futsalabrera.com
A la vegada demanem autorització per poder-li enviar, a través de diferents mitjans, informació sobre activitats i novetats organitzades per aquesta i
d’altres entitats.

Autoritzo la cessió de les meves dades i les del meu fill/a als tercers necessaris per donar compliment als Decrets 267/2015 i 58/2010 en
matèria d’assegurances.
Autoritzo a CLUB ESPORTIU ABRERA a enviar informació sobre novetats i activitats organitzades per aquesta i d’altres entitats.
Conforme,

Firma del pare/mare o tutor/a
Nom i cognoms de qui firma:.......................................................................................................
DNI de qui firma:.......................................................
Data: ................de ................................................... del 20....

Autorització drets d’imatge
Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i
familiar, i pel Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, EL CLUB ESPORTIU ABRERA sol·licita el seu consentiment per
publicar la imatge del seu fill/a, en fotografies i gravacions corresponents a les seves activitats i serveis, i que s’exposin públicament a la pàgina web,
revistes o altres publicacions internes o de tercers, així com a reproduir-la públicament per a la promoció de les activitats i serveis de les entitats i/o editarles i distribuir-les a tercers. El present consentiment i autorització s'atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica.
Li recordem que per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l’adreça Passeig de l’esglèsia, 22 de Abrera o al correu
electrònic info@futsalabrera.com
Autoritzo que la imatge del meu fill/a aparegui en fotografies i filmacions corresponents a les activitats organitzades per l’ENTITAT i aquestes
puguin ser distribuïdes a d’altres entitats o administracions o puguin ser publicades a la/es pàgina/es Web, xarxes socials, fulletons informatius
o altres mitjans de promoció de l’entitat.

Conforme,

Firma del pare/mare o tutor/a
Nom i cognoms de qui firma:.......................................................................................................
DNI de qui firma:.......................................................
Data: ................de ................................................... del 20....

*FULL PER L’ENTITAT

HORARI OFICINA: DIVENDRES DE 17.00 A 19.00
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Tarifes temporada 2019 / 2020

EQUIPS EN COMPETICIÓ
INSCRIPCIÓ/SOCI 2019/2020

50€

QUOTA MENSUAL
(DE SETEMBRE A JUNY)

43€

Els jugadors/as hauran de pagar la mutualitat al portat del federat (futbol.cat) abans que comenci els entrenaments oficials.
L'entitat aportarà als jugadors/as nous a un vegada enviades la inscripció les codis per poder registrar i pagar la mutualitat.
Inscripció de pagament
El pagament de la matrícula serà del 1 al 15 de juny de 2019. Us

recordem, per mantenir la plaça hauran d'estar lliurats el
full d'inscripció degudament emplenada amb el comprovant de pagament de la matrícula 2019.
Mode de pagament
• Oficina Banc Sabadell, carrer Florida, 2 Abrera
• Transferència bancària
o Compte núm. IBAN ES21 0081 0426 1300 0108 3916
* EL RESGUARD DE PAGAMENT HA DE SER EL NOM I COGNOMS COMPLET DEL JUGADOR/A
Reconeixements mèdics
• Tots/es els jugadors/es en competició haurà de passar la revisió mèdica esportiva obligatòria.
+ Informació
• A la oficina del club o a la nostra Web (www.futsalabrera.com).
"NORMATIVA ÚS MATERIAL OBLIGATORI ESPORTIU TEMPORADA 2019/2020"
ENTRENAMENTS (TOTES LES CATEGORIES)
o

TOTS ELS JUGADORS / ES ESTAN OBLIGATS A ASSISTIR ALS ENTRENAMENTS AMB EL MATERIAL ASSIGNAT PER L'ENTITAT.
o
SAMARRETA D'ENTRENAMENT MOD. COMBI, PANTALONS D'ENTRENAMENT JOMA BLAU I MITJANES BLAUS

PARTITS OFICIALS O AMISTOSOS (TOTES LES CATEGORIES)
o
o

TOTS ELS JUGADORS / ES HAURAN ASSISTIR ALS PARTITS AMB EL MATERIAL ASSIGNAT PER L'ENTITAT.
o
PACK HIVERN: CHAQUETA XANDALL JOMA + PANTALÓ XANDALL JOMA LLARG + DESSUADORA JOMA
o
PACK ESTIU: POL JOMA I BERMUDA JOMA
ROBA ESCALFAMENT PARTITS
o
DESSUADORA JOMA ESCALFAMENT PARTITS (QUAN EL TEMPS HO REQUEREIXI).
o
SAMARRETA D'ENTRENAMENT AMB DORSAL PER ESCALFAR ABANS DELS PARTITS (SEMPRE)
EL NO COMPLIMENT DE LA NORMATIVA PODRIA TENIR MOTIU DE SANCIÓ PER PART DE L'ENTITAT O ENTRENADOR / A.

Dades de caràcter personal
En compliment del Reglament 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informen que les seves dades i les del seu fill/a seran incorporades
en un fitxer propietat de EL CLUB ESPORTIU ABRERA. Així mateix i per poder donar compliment amb el que estableix en matèria d’assegurances el
Decret 267/2015 de les activitats d’educació en el lleure en els quals participen menors de 18 anys i el Decret 58/2010 de les entitats esportives de
Catalunya, les dades seves i del seu fill/a poden ser cedides a tercers per la contractació de l’assegurança d’accidents preceptiva. Li recordem que per
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l’adreça Passeig de l’esglèsia, 22 de Abrera o al correu electrònic
info@futsalabrera.com

*FULL PER AL JUGADOR/A

HORARI OFICINA: DIVENDRES DE 17.00 A 19.00
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